
Karta Kandydata do Bierzmowania 

Imię i Nazwisko: ____________________________________________________________________ 

Szkoła: ______________________________________________________ klasa: ________________ 

Nr tel. rodziców: matki _____________________________, ojca _____________________________ 

Aktualny adres zamieszkania: _________________________________________________________ 

Data i Parafia chrztu.: ________________________________________________________________ 

(należy dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu (Ad Sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony (jeżeli kandydat otrzymał 

chrzest w innej parafii niż NSJ Sieradz). 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW KANDYDATA 

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się  z wymaganiami, jakie 

Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy 

się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do 

Bierzmowania. Zobowiązujemy się raz w miesiącu sprawdzić indeks dziecka oraz usprawiedliwić absencję dziecka np. 

z powodu choroby. 

__________________________________________                          _____________________________________________       

data                                                                                                podpis rodziców / opiekunów 

 

DEKLARACJA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

Ja, __________________________________________________oświadczam, że pragnę przystąpić do 

Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. N S J w Sieradzu. Prośbę motywuję 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków: 

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej; 

- regularnie raz w miesiącu przystępować do Sakramentu Pokuty; 

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu; 

- systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania; 

- uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik - min. 10 – 31), Drogi Krzyżowej (Wielki Post - min. 4- 6), 

Gorzkich Żali (Wielki Post - min. 4 – 6), w Mszach świętych roratnich (Adwent - min. 4 -6); 

- uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Triduum Paschalnym; 

- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. 

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga. Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych 

warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

 

 ___________________________________                             ________________________________________________ 

 data        podpis kandydata 


